
 
 
 
 
 
 
 

9 mei 2014 
 

 .sjaloomschool.com 
 

Nieuwsbrief - Schooljaar 2013 - 2014 

Sjaloomschool  Telefoonnr: 0546 - 572010  
Savornin Lohmanstraat 2 E-mail: info@sjaloomschool.com 
7642 XK Wierden  

www.sjaloomschool.com 

We zijn weer begonnen! 
De meivakantie ligt alweer achter ons. De tijd vliegt nu echt voorbij. 
Voor we het weten staat de zomervakantie voor de deur.  
 
Tijdens de komende weken zullen er veel activiteiten worden 
georganiseerd, waaronder de schoolreisjes. We zijn blij dat we op 
zoveel hulp van vrijwilligers kunnen rekenen. Ook tijdens de 
Koningsspelen hebben we dat weer gemerkt. Nogmaals onze dank 
voor de heerlijke pannenkoeken! Er staan op school nog borden e.d. 
die opgehaald kunnen worden. 
 
De meivakantie was voor het team van de Sjaloomschool op 6 mei 
voorbij. Deze dag hebben we gebruikt om ons voor te bereiden op 
Passend Onderwijs. Uit de ouder- en leerlingenenquête is gebleken 
dat zowel ouders en leerlingen zeer tevreden zijn over de 
Sjaloomschool. We proberen ons toch te blijven verbeteren en 
zullen daar ook de enquêtes voor gebruiken. De basis die ligt op de 
Sjaloomschool is een mooie om op voort te borduren en dat willen 
we graag samen met u, als ouders/verzorgers, doen.  
 
Volgend schooljaar gaan we onder andere bezig met het invoeren 
van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling door de hele 
school. Daarnaast zullen we ons meer gaan richten op het voeren 
van kind- en oudergesprekken.  
 

Welkom 
We mogen weer 2 nieuwe leerlingen binnen onze school welkom 
heten. Abel Wessels is afgelopen week gestart. Thieme Waanders 
zal vanaf volgende week echt naar school gaan. Veel plezier op de 
Sjaloomschool! 

 

Geboren 
Een geweldig mooi bericht bereikte ons! Er zijn twee meisjes 
geboren de afgelopen tijd. Joas Oosterhuis (groep 1) heeft een zusje 
gekregen. Ze heet Lieke en is geboren op 7 april.  Ook heeft Wilhelm 
ten Brinke (groep 1) een zusje gekregen. Welmoed is op 2 mei 
geboren.  
We feliciteren beide gezinnen van harte! 
 

Afscheid 
Matthieu Weghorst uit groep 6 heeft de overstap gemaakt naar de 
Kluinveenschool. Op zijn laatste schooldag bij ons heeft hij van de 
klas een cadeau gekregen. Matthieu, we wensen je het allerbeste 
toe! 
  

Koffie-ochtend 
Afgelopen donderdag was er weer de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten in de school. Er is al een vaste groep ouders die komt 
koffiedrinken, we zouden het fijn vinden als er nog meer ouders bij 
komen. De volgende en tevens laatste koffie-ochtend van dit 
schooljaar zal zijn op maandag 26 mei. Graag tot dan! 
 

Luizencontrole 
Aanstaande maandag staat er een luizencontrole gepland om 13.30 
uur. Denkt u even aan de manier waarop de kinderen het haar 
hebben? Vlechten en gel zijn niet handig tijdens de controle.  
 

Gebedsgroep 
Maandag 12 mei zal de gebedsgroep bij elkaar komen. Het is heel 
fijn om de punten die onze kinderen aandragen mee te nemen in 
gebed. Graag willen we u uitnodigen om met ons mee te doen. Dit 
hoeft niet altijd actief te zijn, maar kan ook door alleen aanwezig te 
zijn. We beginnen om 13.30 uur op school. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Annet Waalderink (573254) 

 

Schoolreisjes 
Aankomende week worden de schoolreisjes gehouden voor de 

groepen 1 t/m 6. De leerlingen van deze groepen hebben vandaag 

een brief meegekregen naar huis met daarin de laatste informatie. 

Veel plezier allemaal! 

Groep 7 gaat vrijdag 13 juni op schoolreisje naar Den Haag. Meer 

informatie volgt nog. 

 

Ouderpanel 
Woensdag 21 mei zal de volgende ouderpanel-avond worden 

gehouden. Een aantal gezinnen is via de mail benaderd. We vragen 

deze gezinnen te reageren of u aanwezig kunt zijn. Uw aanwezigheid 

wordt op prijs gesteld. Alle gezinnen komen eens per 3 jaar aan bod.  
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Reshare 
We willen graag uw aandacht vragen om kleding in te zamelen voor 

onze school. Vanaf maandag 12 mei kunt u de kleding brengen in de 

hal van de school. Dit kan tot en met vrijdag 16 mei. Vervolgens zal 

alle kleding worden opgehaald en zal er worden bekeken wat de 

opbrengst is voor zowel het goede doel als voor de school. Deze 

actie wordt van harte bij u aanbevolen! 

Personalia 
De afgelopen periode heeft juf Marieke extra tijd gekregen om zich 

te richten op haar IB-taken. Vanaf de meivakantie zal ze op 

donderdagmiddag en vrijdag weer voor groep 6 staan. Juf Marloes 

staat de rest van de week in groep 6. 

 

Verder heeft juf Marjan het volgende voor u als ouders: 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Zoals een aantal ouders misschien wel weten, ben ik sinds december 

2012 gestart met een eigen onderneming in Rijssen. Samen met Erik 

Wessels, een collega uit het Voortgezet Onderwijs, ben ik een 

Huiswerk- en Studiebegeleiding begonnen, Studiepunt Rijssen V.O.F.  

Het bedrijf loopt momenteel goed. Zo goed zelfs, dat ik mijn huidige 

baan op de Sjaloomschool niet meer kan blijven combineren met 

het werk bij Studiepunt Rijssen. Daarom heb ik er voor gekozen om 

me volledig te gaan richten op ons bedrijf. Per 1 augustus 2014 ga ik 

dan ook stoppen met mijn baan op de Sjaloomschool. Het zal niet 

makkelijk zijn om de Sjaloomschool los te laten, want ik heb altijd 

met erg veel plezier mijn werk op onze school gedaan! Ik ga deze 

laatste weken dan ook extra genieten! 

 

Voor meer informatie over Studiepunt Rijssen, verwijs ik u naar onze 

website www.studiepuntrijssen.nl  

Met vriendelijke groet, 

Marjan Wolterink. 

 

 

 

Indeling groepen volgend schooljaar 
Als team zijn we druk bezig met de indeling voor volgend schooljaar. 

Het is altijd een heel gepuzzel. In een eerdere nieuwsbrief hebben 

we laten weten dat er volgend jaar combinatiegroepen zullen zijn 

i.v.m. een aantal kleinere groepen. In het schooljaar 2014-2015 zal 

er een groep 3 / 4 en een groep 4 / 5 zijn. Welke leerlingen van de 

huidige groep 3 in welke groep zullen worden geplaatst, krijgt u zo 

spoedig mogelijk te horen. Ook hopen we snel duidelijkheid te 

geven over welke leerkracht les gaat geven in welke groep.  

Passend Onderwijs      

Wanneer kinderen extra begeleiding nodig hebben bij het omgaan 

met elkaar of wanneer een kind juist moet leren om goed voor 

zichzelf op te komen, bieden wij een SOVA-training. Deze sociale 

vaardigheidstraining helpt het kind beter inzicht te geven in zijn of 

haar eigen handelen. Hieronder leest u een stukje van 2 leerlingen 

die hebben meegedaan aan de SOVA-training. 

Bij SOVA kan je veel leren, zoals:  

- op een goede manier tegen mijn ouders iets zeggen 

- minder bang zijn 

- hoe ik moet reageren als ik word geplaagd 

- hoe ik vrienden moet maken 

En nog veel meer! Aan het eind krijg je huiswerk mee. Het is niet erg 

veel huiswerk. Elke keer aan het begin mag je zeggen wat je die 

week hebt gedaan voor SOVA. Je mag op SOVA-training, het hoeft 

niet.   

 

 Meester Peter 
Zoals u weet, is meester Peter werkzaam in de invalpoule van de 

schoolvereniging. Wat betekent dat voor ons? Wanneer er ziekte is 

binnen het team moet er vervanging worden gezocht. Meester 

Peter zal door alle scholen van de vereniging als eerste worden 

benaderd. Het kan dus zo zijn dat wanneer er een leerkracht ziek is, 

u meester Peter tegen komt. Is hij al bezet, dan zal er iemand anders 

worden gezocht. 

 

 

 

http://www.studiepuntrijssen.nl/
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Inschrijving wandelvierdaagse 
Maandag 12 mei heeft u de mogelijkheid om kinderen in te schrijven 

voor de avondvierdaagse die wordt gehouden van 3 t/m  6 juni. 

Iemand van de wandelvereniging zal dan op school zijn om dit in 

goede banen te leiden. De kosten voor deelnamen zijn € 4, voor 4 

dagen of € 1,50 per dag. 

Reminder: Extra vrije dagen! 

Woensdag 28 mei ‘14 (woensdag voor Hemelvaart) 

Donderdag 12 juni ‘14 (was een studiemiddag, wordt  

                                                      studiedag) 

Vrijdag 4 juli ‘14  (vrijdag voor zomervakantie) 

 

Vanuit de gemeente 
Kom jij meespelen met de volgende Ik…Jij…?? Sámen! activiteiten?  
Autisme, Down, groot, klein, dik, dun, rolstoel of ADHD.... Iedereen doet 
mee!!  
 
Activiteiten bij zorgboerderij Miklath voor 6 – 12 jaar 
De kinderen van Zorgboerderij Miklath nodigen jullie uit om mee te spelen.  
Woensdagmiddag 21 mei 2014: 
- Rondleiding gegeven door kinderen van de zorgboerderij,  een actief spel,    
  pannenkoeken eten 
Woensdagmiddag 4 juni 2014: 
- Fotospel van de boerderij, een buitenspel bijv. verstoppertje, ijs eten 
Tijd: 14.30 – 16.00 uur  
Geef je op vóór 14 mei 2014 via j.lurvink@stap-ov.nl /038-4540130 
(Er kunnen max. 10 kinderen meedoen) 
 
 
Buitenspeelactiviteiten 
Op 4 speelveldjes in de wijk de Weuste worden spellen georganiseerd 
voor álle kinderen van 6 – 12 jaar. 

- woensdag 11 juni grote speelveld Schering – Vijverweg 
- woensdag 18 juni speelveldje Schering - Dorpsbleek 
- woensdag 25 juni                  speelveldje Spinnewiel -  
                                                    Scheermolen  .  
- woensdag 2 juli                 speelveldje Schering – Kalander 

Iedere week dezelfde tijd: 14.00 – 15.30 uur. Kom gezellig meespelen! 
 
Per speelveldje hebben we enkele ouders/vrijwilligers nodig om te 
helpen bij de uitvoering. Wie helpt eenmalig mee? Meld je aan: 
j.lurvink@stap-ov.nl  
 
 

Bakclub bij wijkgebouw Kandjoli  
Tijdens 3 gezellige avonden gaan we allerlei lekkers bakken  
(zoals Pannenkoekentaart, Cakejes, Bladerdeeghapjes) én opeten! 
Data: dinsdag 3 juni, 17 juni en 24 juni 2014 
Tijd: 18.00 tot 19.30 uur 
Kosten voor 3 bijeenkomsten: € 5,00 
Ben je tussen de 8 en 14 jaar en vind jij het fantastisch om te bakken, 
geef je dan op via: j.lurvink@stap-ov.nl (er is plek voor 10 deelnemers). 
 
Het project Ik…Jij…?? Sámen! wordt mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Wierden. 
 
 

 Belangrijke data  

 

12 mei: Weekopening 

12 mei: Luizencontrole om 13.30 uur 

12 mei: Gebedsgroep om 13.30 uur  

12 mei: Inschrijving Wandelvierdaagse op school 

13 mei: Schoolreisje groep 1 en 2 

14 mei:  Districtsfinale schoolvoetbal voor meisjes gr. 8 

15 mei: Schoolreisje groep 3 en 4 

15 mei:  Sportdag groep 7 en 8 

16 mei:  Schoolreisje groep 5 en 6 

21 mei: Ouderpanel voor genodigde ouders om 20.00 uur 

26 mei: Koffie-ochtend van 8.30 tot 9.15 uur 
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